
 

 

 الجزء الثامن –محاضرات في اإليزوتيريك 
 منوعات ثقافة التلغراف اإليزوتيريك teleghraph التلغراف 7102 مارس، 3 

 الجزء -اإليزوتيريك في محاضرات“ بعنوان والخمسون الرابع الكتاب اإليزوتيريك -اإلنسان باطن علوم سلسلة ضمن حديثًا صدر

 البيضاء، المعرفة أصدقاء منشورات الوسط، الحجم من حةصف 821 الكتاب يضم   م(. ب )ج مجدالني د.جوزيف بقلم ”الثامن

 .لبنان -بيروت
ف هذا الكتاب القارئ إلى علم الذبذبة، هذا العلم القديم الجديدالذي يكشف سّر نشوء الحياةوالذي ستتّجه إليه األبحاث العلمية  -يعرِّ

بة سان في حياته العملية واإلجتماعية، ال سيّما وأّن علم الذبذفهذا العلم سيكون الشغل الشاغل لإلن… والعلوم األكاديمية في المستقبل

سيوّجه العلوم نحو المنحى اإلنساني، نحو القيم اإلنسانية ونحو باطن الوعي، الكتشاف ما غفلت عنه العلوم سابقًا. فعلم الذبذبة في 

ي عجلة تطور وعي البشرية وهي تنطلق من دعائم ، ما يسّرع ف”الطبيعة إلى وأكثر نفسه، إلى أكثر اإلنسان يقرِّب” منتهى أمره،

 …‘تكنولوجيا الباطن’

م الكتاب على المأل وبأسلوب السهل الممتنع علم الذبذبة منطلقًا من الجوهر األساس ن اإلنسان الذي هو في األصل ذبذبي التكوي -يقدِّ

 الذبذبة وجود ولوال …ومحركتها الذّرة باطن هي الذبذبة “إنّ  ليشرح العالقة بين علم الذبذبة وعلم الذّرة المكّون منها جسد اإلنسان. إذ
ع ”.الذّرة ُوجدت لما رتاًجا واسًعا على مستقبل ‘ محاضرات في اإليزوتيريك’من سلسلة ‘ الجزء الثامن’ليس هذا فحسب، بل يشرِّ

 تمهيًدا بعًضا بعضها إلى تقربست اختصاصاتها، اختالف على المادية العلوم ”“علوم الباطن في ضوء علم المادة موضًحا أن
 ”.النهاية في الندماجها

 لعّل أكثر ما يستسيغ القارئ وهو يطلّع على هذا الكتاب القيّم بمعرفته والجريء بكشوفاته أنه ينقله إلى رحاب مستقبل التطبيب الذبذبي

باطنية لغة اإلنسان القائمة على األبعاد ال -يةويتعّرف أيًضا إلى لغته المستقبل… ليتعّرف إلى تقنياته وأماكن االستشفاء وأجوائها

 المعرفة إلى العادية للمعرفة المألوف المستوى عن خروج“ علًما أّن تقنية االلتقاط الفكري هي بحد ذاتها… وااللتقاط الفكري
 ”….الزمان مرّ  على اإلنسانية الخبرات ُخالصة هي التي الخالصة المعرفة األصيلة،

جتمع طبيعة المحاور في وعي التفاعل بين الفرد والم“ي الروابط الذبذبية بين حياة األرض وحياة الماوراء وفي يغوص الكتاب أيًضا ف

سّر ”ثّم يلج في ”أبعاد الكون في النظام الشمسي بين الفيزياء الكونية والفيزياء الكمية عملية معادالت رياضية“ويتناول ”… والبيئة

ال يكتفي الكتاب بسبر أغوار هذه المواضيع المتنوعة فحسب، بل يقتحمالموضوع األكثر تعقيًدا و”… االكتفاء الذاتي وتعدد أوجهه

مقدًما الوسائل العملية لمواجهته ” الفاعلة غير اإلرادة نتاج“ الذي هو في حقيقة أمره” المجهول”عند البشرية في أقطاب العالم، يقتحم

 …وتقليص مساحته في حياة اإلنسان

بت مواضيع ُسك… كتاب يستبق الزمن الحالي بمواضيعه الكاشفة والحياتية في آن مًعا”الثامن الجزء -اإليزوتيريك في محاضرات“

 .بسالسة وانسيابية ومنطق باطني يتغلغل بدفء في كيان القارئ ليوّسع آفاق فكره ويعّمق وعيه، فيرتقي في عيش الحياة
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